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Regulamento de Utilização “Weduc” na Escola Alemã de Lisboa 

 

Âmbito de aplicação: O presente Regulamento dirige-se aos utilizadores da aplicação WEDUC 

disponibilizada pela Escola Alemã de Lisboa. 

 

1. A Escola Alemã de Lisboa utiliza a aplicação WEDUC (doravante “aplicação”) como forma 

complementar de comunicação com os pais e Encarregados de Educação. A utilização da 

aplicação não é obrigatória.  

 

2. Os utilizadores devem proteger a sua password, evitando armazená-la no telemóvel ou no 

browser. É da sua responsabilidade impedir o uso da sua password por terceiros.  

 

3. As credenciais de acesso a Weduc são pessoais e intransmissíveis, sendo cada utilizador 

responsável por todas as ações executadas com os seus dados de acesso. 

 

4. Em caso de extravio do telefone ou computador, ou suspeita de acesso indevido por outros 

motivos, devem proceder de imediato à alteração da password. 

 

5. O descarregamento e utilização da app pressupõe o conhecimento e aceitação deste 

regulamento. A política de proteção dados da aplicação pode ser consultada aqui.  

 

6. Depois de descarregar na aplicação, os utilizadores devem preencher o formulário de 

permissões de partilha de conteúdos na app. Estas permissões e consentimentos podem 

ser alterados pelos utilizadores a qualquer momento através da área pessoal na aplicação. 

 

7. As fotografias e vídeos, documentos e ficheiros áudios dos alunos da escola 

disponibilizados na aplicação não devem ser descarregados para fora da aplicação nem 

partilhados com terceiros de nenhuma outra forma. 

 

8. Os utilizadores não devem enviar dados sensíveis, como por exemplo dados de saúde, 

através da aplicação. No caso específico dos dados de saúde ou outros documentos que 

contenham dados sensíveis e confidenciais, a Escola solicita que sejam entregues na 

Secretaria de Alunos num sobrescrito fechado, visando a proteção da privacidade dos 

Alunos, Pais e Encarregados de Educação.  

 

9. Em todas as questões em que este regulamento seja omisso, são válidos todos os 

restantes regulamentos da Escola, com destaque para a Política de Proteção de Dados e o 

Regulamento Interno da EAL. 

 

https://www.weduc.com/privacy-policy#:~:text=Weduc%20implements%20a%20strict%20Data,with%20the%20subscribing%20educational%20establishment.
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10. Tratamento, arquivo e eliminação de conteúdos digitais: Os vídeos, fotografias e ficheiros 

áudio partilhados na app serão apagados no fim de cada ano escolar. Os prazos de arquivo 

e eliminação dos restantes documentos serão os definidos pela política de arquivo da EAL, 

que se encontra em elaboração. 

 

Esclarecimentos: 

As equipas de IT, Marketing e de Proteção de Dados e o Encarregado de Proteção de Dados 

Pessoais estão disponíveis para o esclarecimento das dúvidas face a situações concretas que 

possam ocorrer durante a utilização da app e detetar eventuais eventos de quebra de 

privacidade ou segurança da informação. 

 

Aprovado por: 

Teresa Salgueiro Lenze 

Diretora da Escola Alemã de Lisboa 
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